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Giới thiệu sản phẩm
1. Bản vẽ cấu trúc máy

Các bộ phận:

Nắp trên
Lõi lọc GAC
Lõi lọc PP1µ
Bình chứa nước dung tích 9.46L
Van áp thấp
Van điện từ cấp nước vào

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)

Bơm
Khung đỡ cút ống nước
Nắp dưới
Thiết bị bảo vệ rò rỉ
Lõi lọc PAC
Lõi lọc RO

Van điện từ thích hợp
Van áp cao
Màn hiển thị
Khung màn hiển thị

 Biểu  đồ 1

1
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2. Sơ đồ đường đi của nước

Biểu đồ 2

* Lưu ý: Sản phẩm luôn được cải tiến nên các thông số và sơ đồ trên có thể thay đổi nhưng tên sản phẩm này
sẽ không đổi. 

3. Các thông số kỹ thuật
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Công suất lọc/giờ
Phương pháp sục rửa
Kiểu loại chống giật
Chất lượng nước cấp phù hợp
Dung tích bình chứa
Kích thước sản phẩm Dài x Rộng x Cao (mm) 410 x 260 x 420

~6 L
Nước máy sinh hoạt
Loại II
Tự động làm sạch

Dòng sản phẩm A1/A2
Điện áp đầu vào
Công suất
Áp suất nước cấp phù hợp
Nhiệt độ nước đầu vào 5-380C

0.1 MPa ~ 0.35 MPa
25W
AC 220V, 50~60Hz

11.8L/giờ

Van bi 

Nước 
cấp 

Bơm

Bình chứa
nước

Lõi tiền lọc

Van 
áp 

thấp
Van điện từ 

cấp nước

Van 
áp 
cao

Va
n 

1 
ch

iề
u

Lõ
i l

ọc
 R

O

Lõ
i l

ọc
 P

P1

Lõ
i l

ọc
 G

AC

Lõi lọc PAC

Vòi nước 
tinh khiết

Van điện từ kết 
hợp cũng có thể 

thay đổi dòng chảy

Nước
thải



Các bước lọc Bước 2Bước 1

Tên lõi lọc Lõi lọc GAC

Bước 3 Bước 4

Màng thẩm thấu 
ngược.

Bước 5

Chức năng Bước này sẽ 
loại gỉ sắt, kim 
loại, cát, các 
tạp chất rắn 
và các thành 
phần có kích 
thước lớn hòa 
trộn trong 
nước.  

Bước này sẽ 
loại bỏ các 
chất như Clo, 
chất hưu cơ, 
các sản phẩm 
phụ từ quá 
trình khử 
trùng, khử 
màu, khử mùi 
và các thành 
phần khác 
trong nước.

Bước này sẽ 
loại bỏ những 
thành phần 
kích thước nhỏ 
hơn như chất 
rắn và cặn lơ 
lửng.

Với kích cỡ lưới lọc 
siêu nhỏ 0.0001 
microns (0.1nm), có 
thể loại bỏ một 
cách có hiệu quả 
các loại vi khuẩn, vi 
rút, kim loại nặng, 
dư lượng thuốc trừ 
sâu và các thành 
phần nguy hại 
khác.

Bước này sẽ 
khử mùi và 
điều chỉnh vị.

Lõi lọc PAC

4. Giới thiệu chức năng các bộ phận chính của máy

5. Giới thiệu chức năng các bộ phận phụ của máy

m

Bình chứa nước                 Chứa nước tinh khiết.
Bơm cao áp                      Duy trì áp suất môi trường và làm việc ổn định cho bộ lọc RO công nghệ
                                      Side-Stream.
Van áp thấp                      Kiểm soát quá trình lọc nước và ngăn ngừa sự thiếu nước đầu vào
Van áp cao                       Kiểm soát quá trình lọc nước, tránh tràn nước, tự động ngắt nguồn khi      
                                      bình chứa đầy.
Van đường nuóc vào         Kiểm soát nuóc vào trong máy.
Van một chiều                   Kiểm soát chiều đi của nước.
Van điện từ kết hợp           Tự động sục rửa lõi lọc RO công nghệ Side-Stream và kiểm soát nước thải  
                                      đầu ra.
Hộp điều khiển                 Kiểm soát trạng thái làm việc của máy.
Bộ phận bảo vệ rò rỉ          Phát hiện việc rò rỉ nước kịp thời để bảo vệ sự an toàn của người sử dụng  
                                      và tránh việc hư hỏng tài sản.
Khoá vòi                          Kiểm soát đầu ra nước uống.
Vòi                                  Lấy nước uống.

Lõi tiền lọc Lõi lọc PP1µm





Hướng dẫn lắp đặt

 

1.  Chuẩn bị trước khi lắp đặt

1) 

2) Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần cho việc lắp đặt.

Xác định vị trí cần lắp đặt máy. Lưu ý: Vị trí lắp đặt máy cần khô ráo. Kỹ thuật viên cần lường trước khả 
năng nước từ chậu hoặc nguồn khác chảy vào máy gây ảnh hưởng đến việc vận hành của máy

3) 
4) 

Phải đảm bảo có đầy đủ phụ kiện đi kèm cần dùng cho việc lắp đặt.
Trước khi lắp đặt, phải tắt nguồn điện và nước.

Mỏ lết
Máy khoan cầm tay
Mũi khoan 6.2 mm
Cưa cắt lỗ Ø14 mm
Tuốc-nơ-vít đầu bằng và đầu chữ thập
Cắt ống
Cờ lê loại 14-16 mm
Cờ lê loại 19-21 mm
Kìm mũi nhọn
Mũi khoan inox và mũi khoan bàn đá
Tròng chữ  T
Bút TDS

1
1

1 (khoan lỗ thoát nước thải)
1 (Cưa thép tốc độ cao hoặc cưa đá)

Mỗi loại 1 cái
1
1
1
1

Mỗi loại 1 cái
1
1

Chúng tôi khuyến nghị toàn bộ thao tác lắp đặt máy cần được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên của 
A. O. Smith bởi quá trình lắp đặt cần sử dụng máy khoan và một số dụng cụ điện khác. Nếu như bạn tự 
thực hiện các thao tác lắp đặt máy thì cần tuân thủ đúng và đầy đủ quy trình và biểu đồ sau đây:

2.  Hướng dẫn lắp đặt máy

Lắp van chia nước (van 3 cổng)
- Khóa van nước tổng.
- Tháo ống nước mềm dưới chậu rửa (lưu ý là đường nước thường). Kết nối một đầu van chứa nước 
vào nguồn nước, đầu còn lại vào ống nước mềm.
- Kết nối dây nước cấp Ø6mm vào cút nối nhanh ở van chia 3 cổng (hình A).

1)

11



Lắp vòi nước
Khoan một lỗ Ø14mm ở vị trí thích hợp trên mặt kệ bếp hoặc chậu rửa, sau đó lấy vòi nước từ hộp 
phụ kiện ra. Đặt vòi nước vào lỗ đã khoan sẵn, lấy miếng đệm gắn vào thân vòi theo thứ tự như sau:
-  Miếng chụp bằng inox và miếng đệm nhựa có rãnh nằm phía trên mặt chậu.
-  Hai miếng đệm cao su và đệm sắt nằm phía dưới mặt chậu. Đai ốc nằm dưới cùng để xiết chặt vòi 
vào chậu.

3.

Khóa vòi 
nước

Cổng kết
nối nước

Vòi nước

Kết nối
van chứa nước

Nóng Lạnh

Kết nối
đường thải

Ống nước 
tinh khiết

Biểu đồ 6Biểu đồ 5

Lắp đường nước thải
-  Dùng khoan khoan 1 lỗ Ø6mm lên đường ống nước thải. Dán miếng đệm đi kèm để chống rò rỉ.
-  Gắn giá giữ (đi kèm phụ kiện) bằng 2 đai ốc.
-  Cắt vát đường nước thải và cắm sâu vào khoảng 1.5cm.
-  Vặn chặt đai ốc vào giá giữ.

4.

Biểu đồ 7

Nước thải
Gioăng cỡ lớn Nắp cốc lọc

Nước vàoNước ra sau 
lọc RO

Nước vào Gioăng cỡ
nhỏ

Vỏ bộ lọc RO Gioăng cỡ 
lớn

Lắp lõi RO công nghệ 
Side-Stream
- Tháo dây dẫn nước Ø6mm 
ở đầu nắp cốc lọc.
- Tháo nắp cốc lọc bằng 
cờ lê nhựa đi kèm phụ 
kiện.

5.

12 

-  Lấy lõi lọc RO từ phụ kiện và xé bỏ lớp nilon bảo vệ cùng 2 núm cao su bảo vệ ở 2 đầu lõi lọc
-  Lắp lõi lọc vào cốc lọc bằng cách ấn mạnh. Lưu ý: đầu có 4 gioăng cao su cho vào trước.
-  Dùng cờ lê nhựa siết chặt nắp cốc lọc
-  Lắp ống dẫn nước Ø6mm vào nắp cốc lọc 
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-  Tách đường nước sau lõi GAC. Lưu ý là van nước cấp ở trạng thái khóa.
-  Lấy một đoạn ống nước Ø6 cắm vào đầu ra của lõi GAC đầu còn lại cho vào chậu đựng nước.
-  Mở van nước cấp và xả cho đến khi nước hết màu đen.
- Khóa van nước cấp và kết nối lại đường nước ra của lõi GAC như ban đầu.

Xả bụi Cacbon7.

Biểu đồ 8

Kết nối các đường nước vào máy
-  Kết nối các đường nước theo biểu đồ sau

6.

Biểu đồ 11Biểu đồ 10

Lưu ý: Cách tháo nối ống dẫn nước

POWER PRE-
FILTER

PURE
WATER

CONC.
WATER

Jack cắm nguồn
Lõi

tiền lọc
Nước

tinh khiết
Nước
thải

Cách cắt ống đúng Cách cắt ống sai

Biểu đồ 9

Lưu ý: Cách cắt ống

Van bi 
nước cấp
vào

Đóng

Mở

Tháo chốt Chốt sau khi 
lắp

Dùng tay ấn lẫy
sát vào phía cút nối

Kéo ống dẫn nước ra
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Nếu cần dây điện nguồn dài hơn, khi ấy theo nhu cầu thì sử dụng kẹp dây Φ8mm để phủ đường nối, 
sau đó dùng băng keo cách điện quấn bên ngoài, không đặt dây nguồn này trên sàn, nó nên được 
treo hoặc đặt ở chỗ không tiếp xúc với đất.
Trong khi lắp đặt, nếu bạn cần khoan lỗ trên tường trước tiên bạn phải đảm bảo rằng chỗ dự định 
khoan không có đường điện hay đường ống nước đi ngang.

(*) Lưu ý khi lắp đặt

1)

2)

Đường nước ra

Hướng nước chảy

Đường nước vào

-  Tách đường nước sau lõi GAC. Lưu ý là van nước cấp ở trạng thái khóa.
-  Lấy một đoạn ống nước Ø6 cắm vào đầu ra của lõi GAC đầu còn lại cho vào chậu đựng nước.
-  Mở van nước cấp và xả cho đến khi nước hết màu đen.
- Khóa van nước cấp và kết nối lại đường nước ra của lõi GAC như ban đầu.

Lưu ý hướng nước chảy trong lõi lọc:

Xả bụi Cacbon7)

Biểu đồ 12

vòi nước

xô đựng nước xả bụi

14

Nếu cần dây điện nguồn dài hơn, khi ấy theo nhu cầu thì sử dụng kẹp dây Φ8mm để phủ đường nối, 
sau đó dùng băng keo cách điện quấn bên ngoài, không đặt dây nguồn này trên sàn, nó nên được 
treo hoặc đặt ở chỗ không tiếp xúc với đất.
Trong khi lắp đặt, nếu bạn cần khoan lỗ trên tường trước tiên bạn phải đảm bảo rằng chỗ dự định 
khoan không có đường điện hay đường ống nước đi ngang.

(*) Lưu ý khi lắp đặt

1)

2)

Đường nước ra

Hướng nước chảy

Đường nước vào

Lưu ý hướng nước chảy trong lõi lọc:

Biểu đồ 12

vòi nước

chậu đựng nước
xả bụi cacbon

Kiểm tra sau lắp đặt
Sau khi đảm bảo các khớp nối đường đi của nước đúng, bạn phải đảm bảo mình có điện và nước đầy 
đủ. Sau đó, tuân thủ các bước sau để phát hiện các sự cố có thể xảy ra:

Mở van bi nước vào (xem biểu đồ 13), đóng van bi bình chứa, cắm điện, chờ cho nước đầy trong 
lõi lọc, và nước sẽ bắt đầu chảy ra vòi cổ ngỗng.
Chờ cho máy hoạt động ổn định (khoảng 5 - 10 phút). Kiểm tra các khớp nối của máy để đảm bảo 
an toàn. Quan sát để thấy nếu có sự rò rỉ nước từ vỏ màng lọc, cột lọc…
Khóa vòi nước điện tử khoảng 30 giây. Sau đó kiểm tra xem nước thải của máy có ngưng chảy hay 
không.
Mở vòi nước điện tử lại, quan sát xem nước có bắt đầu chảy, nếu không có nước, hãy kiểm tra xem 
áp lực nước máy đầu vào quá yếu hoặc van áp cao không khởi động lại được.
Khi máy đang hoạt động, đóng van nước đầu vào, sau đó quan sát xem máy có ngưng hoạt động 
hay không. Nếu nó không ngưng hoạt động thì kiểm tra xem van áp thấp không khởi động lại 
được.
Chờ vài phút để đảm bảo mọi thứ đều hoạt động bình thường. Mở van bi bình chứa, sau khi bình 
chứa đầy nước, mở vòi nước điện tử và đổ bỏ hết nước trong bình chứa. Sau đó nước tinh khiết sẳn 
sàng để bạn dùng.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Chu kỳ thay lõi lọc
Chu kỳ thay lõi lọc của máy được ước tính dựa trên thống kê mức tiêu dùng trung bình trong các hộ 
gia đình sử dụng nước máy. Vì vậy, khi xuất hiện hiện tượng tắc nghẽn lõi lọc hoặc lõi lọc báo thay 
thế trước chu kỳ thay thế lõi lọc theo thống kê trung bình, thì khi đó có sự khác biệt về chu kỳ thay 
thế lõi lọc thực tế và chu kỳ thay thế theo thống kế. Và việc thay thế lõi lọc cần được thực hiện theo 
thực tế, người sử dụng cần liên hệ với Phòng Dịch vụ Khách hàng  của A. O. Smith theo số điện thoại 
miễn phí 1800-1228. 

Chu kỳ thay lõi lọc được ước tính theo mức tiêu thụ nước bình quân tại hộ gia đình (10.35L/ngày), 
không sử dụng máy lọc nước này nhằm đáp ứng khối lượng nước tinh khiết quá lớn. Nếu cần lượng 
nước tinh khiết lớn, thì người tiêu dùng cần liên hệ với đại diện A. O. Smith để được giới thiệu dòng 
máy thương mại công suất lớn. 

Tuổi thọ của các lõi lọc được ước tính như sau:

1)

2)

3)

◆ Mùi vị nước giảm, lượng TDS trong nước tăng.

◆ Lưu lượng nước giảm đáng kể, hãy kiểm tra khả năng tắc nghẽn của lõi lọc hay màng lọc RO.

   (đảm bảo loại trừ khả năng nhiệt độ quá thấp của nước cấp đầu vào).

◆ Không có nước tinh khiết chảy ra từ máy lọc.

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng dịch vụ chính hãng thực hiện thao tác thay lõi lọc. Những ước tính trên được 
kiểm nghiệm trong điều kiện nước máy đầu vào tiêu chuẩn. Trong thực tế, bởi vì chất lượng nước cấp rất 
khác nhau, tuổi thọ lõi lọc có thể dài hoặc ngắn hơn mức ước tính trên (nên dữ liệu trên chỉ mang tính tham 
khảo). Dưới đây là những biểu hiện mà người sử dụng sẽ gặp và cũng là thời điểm quyết định thay lõi lọc:

Chú ý:  

Bước lọc/Bộ lọc

Bước 2: Lõi lọc GAC
Bước 1: Lõi tiền lọc

Bước 3: Lõi lọc PP1µ
Bước 4: Lõi lọc RO Side - Stream
Bước 5: Lõi lọc PAC

Chu kỳ thay (tháng)

12
12

18
36
18
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Chú ý:  

Với những tình huống dưới đây xảy ra hãy lập tức ngắt nguồn nước máy lọc (đóng van bi nước vào)và/hoặc 
nguồn điện và tiến hành sửa chữa. 

- Nếu như ống nước máy lọc hoặc các bộ phận liên quan bị rò rỉ nước. 

- Nếu như những bộ phận liên quan đến máy lọc nước không hoạt động. 

- Nếu như các bộ phận bị rò rỉ điện. 

- Nếu có sự khác thường khác hoặc hỏng hóc.

Khi ra ngoài hoặc không sử dụng máy, hãy ngắt nguồn nước máy lọc (đóng van bi nước vào) và ngắt nguồn 
điện.

Nếu một số bộ phận máy lọc bị hư hỏng, chúng tôi đề nghị là máy lọc nên được liên lạc với nhà sản xuất, nhà 
phân phối, trung tâm dịch vụ hoặc cá nhân có chuyên môn để việc thay thế tránh những thiệt hại do thao 
tác không đúng cách. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại xảy ra do thao tác hoặc sử 
dụng không phù hợp với những hướng dẫn và những nhắc nhở. 

Lưu ý khi sử dụng
Cách sử dụng này chỉ được đề cập đến khi nguồn điện được cung cấp và nguồn nước vào được kết 
nối hay van bi nước vào mở thì khi đó máy lọc nước mới trong tình trang hoạt động.

Các bộ phận chính của sản phẩm được làm từ nhựa khi sử dụng sản phẩm này phải luôn luôn quan 
sát xem máy có nguyên vẹn hay không để đảm bảo sử dụng an toàn.

Để ngăn ngừa vi khuẩn có hại trong bộ phận của màng lọc trong suốt quá trình trữ kho và vận 
chuyển thì bao bì của màng lọc thẩm thấu ngược có chứa một lượng nhỏ dung dịch bảo vệ trong 
khi đó lõi than hoạt tính dạng trụ sẽ thải ra bột than hoạt tính ở lần sử dụng đầu tiên. Vì thế trong 
một giờ đầu tiên máy hoạt động, không được mở bình trữ nước. Nước tinh khiết lúc này nên đổ bỏ 
vì có thể mùi không được tốt. 

Khi lần đầu tiên sử dụng bình chứa bạn hãy bỏ nước đầu tiên trong bình vì nước này có thể có mùi 
bất thường.

Khi bắt đầu hoạt động máy lọc, thì giá trị tổng chất rắn hòa tan trong nước tinh khiết sẽ cao hơn 
một chút, sau khi hoạt động vài lần lượng tổng chất rắn hòa tan sẽ giảm dần đến mức ổn định. 

 Khi sử dụng máy lọc nước, van bi nước vào nên mở và vòi nước ra tinh khiết cũng cần mở, khi bạn 
không dùng nước cứ tắt vòi nước, van áp cao sẽ tự động ngắt nguồn nước vào.

Khi sục rửa bể nước cấp cần khóa van bi nước cấp để đảm bảo cặn bẩn không đi vào lõi lọc 
gây tắc.

Bỏ lõi lọc cũ: 
Sau khi thay thế lõi lọc cũ, chúng không thể làm sạch hay tái sử dụng, chúng tôi đề nghị bạn nên bỏ. 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Xử lý sự cố 

Sự cố Nguyên Nhân Cách xử lý

Thay đổi vị của nước Nước tinh khiết được lưu giữ trong 
bình chứa thời gian dài

Chất lượng nước đầu vào có thể bị 
thay đổi

Kiểm tra xem đường ổng thải bị gập 
hay không.

Lõi lọc/ màng có thể bị tắc hoặc hư 
hỏng

Lõi lọc/màng có thể báo thay thế

Kiểm tra nếu không có dòng nước 
chảy ra đường nước thải

Gọi cho Trung tâm chăm sóc khách 
hàng để thay thế lõi lọc

Gọi cho Trung tâm chăm sóc khách 
hàng 

Gọi cho Trung tâm chăm sóc khách 
hàng để thay thế

Làm thằng đường ống nước thải ra

Kiểm tra xem đường nước thải bị 
chặn lại

Tắt máy và gọi cho Trung tâm 
chăm sóc khách hàng.

Van xả thải bị tắc Tắt máy và gọi cho Trung tâm 
chăm sóc khách hàng.

Kiểm tra xem có nước cấp đầu vào 
không

Nếu không, hãy gọi thợ sửa ống 
nước đến xử lý.

Kiểm tra xem van cấp nước đầu 
vào/Van vòi xem có đang bị đóng lại 
không.

Mở vòi nước/van bi cấp nước đầu 
vào ra.

Nước được lấy ra hoàn toàn từ bình 
chứa nước.

Chờ cho đến khi bình chứa nước 
được lấy đầy.

Không có những lỗi ở trên Gọi cho Trung tâm chăm sóc khách 
hàng.

Tắt máy lọc nước và gọi cho Trung 
tâm chăm sóc khách hàng

Kiểm tra van vòi nước và van bi (van 
cấp nước) bị đóng lại.

Mở van vòi nước và van bi ra.

Xả nước lưu trữ trong bình chứa 
nước thông qua vòi.

Giảm dòng chảy nước tinh khiết

Nước yếu/ không có nước thải

Yếu/ không có nước tinh khiết

Cảnh báo rò rỉ được hoạt động chỉ 
ra rằng đang có có sự rò rỉ từ trong 
máy hoặc có thể từ bên ngoài vào

Tắt máy lọc nước và gọi cho Trung 
tâm chăm sóc khách hàng 

Tiếng kêu bíp và tất cả các đèn 
hiển thị nhấp nháy liên tục

Cảnh báo thiếu nước cấp được kích 
hoạt cho biết áp suất nước đầu vào 
của hệ thống không nằm trong 
điều kiện yêu cầu

Kiểm tra nguồn nước cấp cho máy. 
Nếu vẫn chưa được, Tắt máy lọc 
nước và gọi cho Trung tâm chăm 
sóc khách hàng.

Tiếng bip kêu 8 lần và hiển thị 
Source nháy liên tục

Máy lọc nước A. O. Smith của bạn có thể hoạt động không như mong muốn khi bạn sử dụng không 
chính xác, điều này không có nghĩa là máy bị lỗi. Đối với trường hợp này hãy làm theo những cách 
dưới đây, hoặc sự cố vẫn tồn tại phải gọi ngay cho đội ngũ chăm sóc khách hàng để được khắc phục.

2

53

1

2

53

1
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Danh mục đóng gói
Tên

Màng lọc RO công nghệ Side-Stream
Máy chính

Đường ống nước  
Hướng dẫn lắp đặt, chứng nhận, bảo hành  
Vòi nước ra 
Cờ lê mở bộ lọc  

Lõi tiền lọc ngoài 
Bộ nguồn

Số lượng

1 bộ
1 cái

1 cuộn
1
1

1 bộ
1 bộ

1

Túi phụ kiện:
- Khớp nối nước vào 3 cổng 
- Van bi nước vào  
- Chốt nhựa cỡ 1/4” 

1
1
2

1 túi

2

53

1

2

53

1

2

53

1

Đèn báo thay RO phát sáng khi tuổi 
thọ lõi lọc khi còn 5% chỉ ra rằng đã 
đến lúc thay thế màng RO

Gọi cho Trung tâm chăm sóc khách 
hàng để thay thế màng RO

Đèn hiển thị cần thay RO phát sáng 
và tiếng bip kêu 4 lần

Đèn báo thay RO kích hoạt cho thấy 
rằng màng RO cần được thay thế 
ngay

Gọi cho Trung tâm chăm sóc khách 
hàng để thay thế màng RO

Tiếng bíp kêu 8 lần và đèn báo 
thay RO nhấp nháy

Trạng thái lõi lọc sáng màu cam khi 
tuổi thọ của lõi lọc còn 5% và cho 
thấy rằng đã đến thời gian thay thế 
những lõi lọc.

Gọi cho Trung tâm chăm sóc khách 
hàng đề thay thế lõi lọc

Trạng thái hiển thị lõi lọc chuyển 
sang màu cam và tiếng bíp kêu 4 
lần.

2

53

1

Trạng thái lõi lọc báo đỏ kích hoạt 
cho thấy rằng lõi lọc cần được thay 
thế ngay lập tức

Gọi cho Trung tâm chăm sóc khách 
hàng đề thay thế lõi lọc

Tiếng bíp kêu 8 lần và trạng thái lõi 
lọc chuyển sang màu đỏ






